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ПРОТОКОЛ  № 27 (позачерговий) 

 

« 12 »  жовтня      2020 року                                                         м. Миргород 

Головував : міський голова – голова комісії  з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про епідемічну ситуацію на території міста та дотримання карантину з метою 

запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

2. Про  виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. 

  

1. Про епідемічну ситуацію на території міста та дотримання карантину з 

метою запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Виступили:  

Микола Олефір – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого 

підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний 

центр міністерства охорони здоров’я України» взяти до відома. 

2. З 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2020 р. на території міста  Миргорода забезпечити 

виконання карантинних заходів «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, визначеного 

актуальним рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій № 35 від 09 жовтня 2020 р. для Полтавської області. 

Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки  

3. Відділу інформаційного забезпечення забезпечити широке інформування та 

роз’яснювальну роботу серед населення щодо неухильного виконання карантинних 

заходів, відповідно до «помаранчевого» та «жовтого» рівнів епідемічної загрози, 

визначеного актуальним рішенням Державної комісії з питань техногенно -екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій № 35 від 09 жовтня 2020 р. для Полтавської області. 
Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки  

 

2. Про   виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. 

Виступили:  

Євген Ревуцький – голова Миргородської міської територіальної виборчої комісії з 

виборів депутатів Миргородської міської ради та міського голови. 

Валентина Корж  – заступник начальника фінансового управління. 

http://myrgorod.pl.ua/


Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  заступник начальника фінансового управління та голови 

Миргородської міської територіальної виборчої комісії з виборів депутатів Миргородської 

міської ради та міського голови взяти до відома. 

2. Рекомендувати виконавчому комітету з метою запобігання поширенню на 

території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19,  на виконання пункту 431 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" виділити 

кошти з резервного фонду міського бюджету в сумі 19920,00 грн. для здійснення 

протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів. 

3. Начальнику фінансового управління: у відповідності до Постанови КМУ від 

29.03.2002 р. № 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету" за результатами розгляду звернення, документів  отриманих від Миргородської 

міської територіальної виборчої комісії з виборів депутатів Миргородської міської ради та 

міського голови  підготувати висновок щодо підстав виділення коштів з резервного фонду 

міського бюджету, правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення 

асигнувань. 

 

 

 

Голова комісії       Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 


